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O presente documento contempla, de forma suscinta, as atividades desenvolvidas 
pela Profa. Rosana Muñoz, docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Federal da Bahia, no período do seu estágio pós doutoral. 
 

1. DADOS 
 
Nome:  
Rosana Muñoz 

Matrícula SIAPE:  
3213159 

Período de afastamento: 
01/08/2021 a 31/01/2022 

Título do projeto:  
História e restauro da arquitetura moderna em concreto armado: revisão e critérios 
atuais 
Universidade de destino: 
Universidade Estadual 
de Campinas - UNICAMP 

Área: 
Programa de Pós-
Graduação em História 

Professor supervisor: 
 
Prof. Dr. Marcos Tognon 

 
2. OBJETIVOS 

 
O patrimônio arquitetônico moderno está em risco considerável. Os materiais de 
construção e os sistemas estruturais que definem o movimento moderno, 
regularmente, não foram testados e nem sempre tiveram um bom desempenho 
ao longo do tempo. Junte-se a isso a falta de manutenção em algumas edificações. 
Profissionais da área, por vezes, não possuem dados científicos suficientes sobre 
a natureza e o comportamento desses materiais e/ou sistemas para desenvolver 
os protocolos necessários para sua conservação. Diante desta lacuna tecnológica, 
os objetivos da pesquisa compreendem: 
a) avaliar e documentar intervenções exemplares realizadas em edifícios modernos 
de concreto armado, no Brasil e no exterior;  
b) realizar estudo da história do restauro da arquitetura moderna em concreto 
armado no Brasil; 
c) catalogar soluções técnicas de restauração que possam orientar projetos e 
iniciativas de preservação desse patrimônio edificado modernista no país. 
 

3. ATIVIDADES 
 
As atividades foram desenvolvidas de forma remota, dada a situação pandêmica 
de Covid-19 pela qual o país ainda se encontra. Inicialmente foi estabelecido, 
juntamente com o supervisor, o planejamento da pesquisa que contemplou, 
basicamente, duas partes: a realização do embasamento teórico e o estudo de 
casos práticos de restauração ocorridos nacional e internacionalmente. 
 
De forma geral, foram realizadas cinco etapas: 
 
I – Levantamento bibliográfico 
 
Esta etapa, realizada durante o mês de agosto, contemplou o levantamento, em 
fontes digitais, de referências relativas aos seguintes temas: abordagens teóricas 
de preservação da arquitetura moderna, tecnologia dos materiais utilizados na 
arquitetura do século XX, aspectos tecnológicos de conservação e restauração. 
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Destaca-se a edição intitulada Conserving Twentieth-Century Buit Heritage: A 
Bibliography, do Getty Conservation Institute, mostrada na Fig. 1, que foi de 
fundamental importância para a montagem da fundamentação teórica por 
apresentar referências relativas aos seguintes tópicos: História e antecedentes do 
patrimônio construído do século XX, Conservação de Edifícios e Estruturas do 
Século XX, Conservação de Materiais e Sistemas Específicos de Construção do 
Século XX (concreto, vidro, plásticos, metais, entre outros) e Sustentabilidade e 
Reutilização Adaptativa.  
Algumas publicações consultadas são de acesso gratuito, outras foram adquiridas 
(na forma física e em e-book) durante o período do estágio. As Fig. 2 apresenta 
parte das referências utilizadas no desenvolvimento do embasamento teórico e a 
Fig. 3 aquelas relativas aos materiais e técnicas de intervenção. 
 
Fig. 1 – Publicação do Getty Conservation Institute (2011) 

 
Fonte: Disponível em https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/ 
pdf_publications/twentieth_century_built_heritage.html. Acesso em: 21 jan. 2022. 

 
Fig. 2 – Referências consultadas para 
desenvolvimento da fundamentação 
teórica 

Fig. 3 – Referências consultadas 
relativas a materiais e tecnologia da 
restauração 

 
Fonte: A autora, 2021. Fonte: A autora, 2021. 
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II – Elaboração de texto  
 
Nos meses de setembro e outubro, foi elaborado um texto base, fundamentado 
nas leituras das publicações identificadas, cujo sumário é apresentado a seguir. 
 
1. A história da preservação da Arquitetura Moderna 

1.1. Instrumentos normativos (reguladores) para a proteção da 
arquitetura do século XX 
 

2. Quadro teórico no campo da restauração e especificidades 
2.1. As bases do século XX 
2.2. Teóricos do século XX e XXI 

 
3. Entidades 

 
4. Conservação de Materiais e Sistemas de Construção Específicos do Século XX 

4.1. Os materiais da Arquitetura Moderna 
4.2. O Concreto e as dificuldades de conservação 
4.3. Metodologia da conservação do concreto  
4.4. Técnicas de restauração (embasada em manuais) 

 
III - Levantamento de casos práticos 
 
Em novembro, foram identificados os casos práticos de restauração que seriam 
abordados na pesquisa. Para isto, foram feitos contatos com órgãos federais, 
estaduais e municipais para o levantamento de informações. 
Estava prevista a realização de viagens para o desenvolvimento desta etapa, no 
entanto, dado o fechamento físico das unidades de consulta, em função da 
pandemia, tiveram que ser canceladas. 
Foram selecionados sete estudos internacionais e dois nacionais (Fig. 4), em 
função dos materiais disponíveis. Ressalta-se que, para a elaboração dos cases 
nacionais, foi indispensável a contribuição do Arquivo Noronha Santos (IPHAN-RJ). 
 
 

Título (Local) Imagens Intervenções 
1. The Listening 
Mirrors (Inglaterra)  

 
Disponível em: 

http://www.andrewgrantham.co.uk/ 
soundmirrors/locations/denge/. Acesso em: 21 

jan. 2022. 
 

- Recuperação da 
armação que 
apresentava severo 
processo de corrosão, 
com uso de proteção 
catódica. 
 
 

 

(Continua...) 
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2. Alexandra 
Road Estate 
(Inglaterra) 
 

 

 
Disponível em: 

https://en.wikiarquitectura.com/building/ 
alexandra-road-state/. Acesso em: 21 jan. 

2022. 
 

- Recuperação 
estrutural de painéis 
pré-moldados de 
concreto aparente. 

3. Unité d’ 
Habitation (França) 

 
Disponível em: 

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/. 
Acesso em: 21 jan. 2022. 

 

- Recuperação 
estrutural de pilotis e 
elementos pré-
moldados de fachada; 
- Recuperação de 
armaduras em 
processo de corrosão, 
por meio de 
realcalinização. 

4. Farnsworth 
House (Estados 
Unidos) 

 
Disponível em: https://pt.foursquare.com/v/ 

Farnsworth-house/4bae1bbff964a52016853be3? 
openPhotoId=53b43ceb11d2a068489670c3. 

Acesso em: 21 jan. 2022. 
 

- Edificação sujeita a 
inundações. 

5. Pavilhão 
Magliana (Italia) 
 
 
 
 
 

 
 

Disponível em: 
https://www.stylepark.com/en/news/konstantin-

grcic-magliana-project-rome-padiglione-pier-
luigi-nervi-galleria-o. Acesso em: 21 jan. 2022. 

 

- Recuperação 
estrutural de 
ferrocimento. 
 
 
 
 

 

(Continua...) 
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6. New York Hall 
of Science (Estados 
Unidos) 

 
Disponível em: https://www.dnainfo.com/new-

york/20160819/corona/massive-new-pre-k-
center-will-rise-at-new-york-hall-of-science-city-

says/. Acesso em: 21 jan. 2022. 
 

- Recuperação dos 
painéis dalle de verre.   

7. Edifício Pirelli 
(Itália) 

 
Disponível em: 

https://www.oguiademilao.com/os-principais-
palacios-de-milao/. Acesso em: 21 jan. 2022. 

 

- Recuperação da 
cortina de vidro da e 
dos revestimentos da 
fachada. 

8. Conjunto 
Pedregulho (Brasil) 

 
Disponível em: https://diariodorio.com/historia-

do-pedregulho-conjunto-residencial-prefeito-
mendes-de-moraes/. Acesso em: 21 jan. 2022. 

 

- Restauração do Bloco 
A: fachadas, áreas 
internas, recuperação 
estrutural de pilares. 

9. Edifício IAB-
SP (Brasil) 

 

 
Disponível em: 

https://www.iabsp.org.br/?noticias=edificio-
sede-do-iabsp-e-tombado-pelo-iphan. Acesso 

em: 21 jan. 2022. 
 

- Recuperação 
estrutural das 
marquises; 
- Drenagem de águas 
pluviais; 
- Instalação de Sistema 
de Proteção contra 
Incêndio e atendimento 
a normas de segurança 
e acessibilidade. 
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Nos meses de novembro, dezembro e janeiro, foram elaborados os textos 
individuais de cada caso prático. 
 
IV – Participação em seminário 
 
No dia 15 de dezembro de 2021, foi realizada apresentação, pela plataforma 
Google Meet, da palestra intitulada Preservação da Arquitetura Moderna: o 
Restauro dos Conceitos, no âmbito do Seminário de Estudos Avançados do 
Grupo de Estudos Patrimônio, Restauro e Projeto: diálogos de permanência e 
inovação/CNPq da UNICAMP. Na ocasião, a moderação ficou sob a 
responsabilidade do Prof. Dr. Marcos Tognon e o debate a cargo dos professores 
Dr. Marcos Carilho, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Dr. Haroldo Gallo 
da UNICAMP. 
 
 

4. RESULTADOS 
 
Até o presente momento, tem-se, como resultados, a produção de textos sobre o 
tema e a apresentação no seminário. Estão previstas, ainda, a apresentação de 
outra palestra com os casos práticos estudados e a elaboração/publicação de, pelo 
menos, três artigos em periódicos e/ou eventos científicos e de manual técnico de 
intervenções na arquitetura do século XX em concreto armado. 
Adicionalmente, está prevista apresentação dos resultados da pesquisa na 
disciplina Atelier de Projeto III: projeto de intervenção em edifícios, conjuntos e 
sítios históricos (ARQ B06), a ser oferecida em 2022.1 no Mestrado Profissional 
em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos (UFBA), ao 
qual a docente é vinculada. 
 
 

5. AGRADECIMENTOS 
 

Em especial, ao supervisor Prof. Dr. Marcos Tognon, pela excelente condução do 
trabalho de orientação, `Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, ao 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-RJ), Biblioteca 
Noronha Santos - Centro de Documentação do Patrimônio, pelo envio de materiais, 
e à Universidade Federal da Bahia, instituição à qual a docente é vinculada, pela 
oportunidade de realização do estágio pós doutoral. 
 
Salvador, 01 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
_______________________ 
Profa. Dra. Rosana Muñoz 
Faculdade de Arquitetura 
Universidade Federal da Bahia 

 
 
_______________________ 
Prof. Dr. Marcos Tognon (supervisor) 
Área de História da Arte e Patrimônio 
Departamento de História – IFCH  
Universidade Estadual de Campinas 

 
 


